Bilaga 1
FUM-ledamöter presenterar innebörden av FUM och vad de gör för studenterna på Örebro
universitet, eftersom det var många nya studenter närvarande vid mötet.
På förra FUM-mötet (FUM 2) diskuterades kommunikationspolicyn, vilket är den policyn som
gjorde att Sesam behövde ha en tomtesittning istället för julsittning innan jul. Policyn säger
att vissa ord som är religiös kopplade får inte användas i marknadsföring.
Inför FUM 3 ska overallpolicyn som Kårstyrelsen har skrivit röstas igenom.
FUM-ledamöterna har läst igenom policyn och tycker att det är en bra policy som går i linje
med Örebro Studentkår. De är lite fundersamma kring att alla som köper en overall ska
skriva på ett kontrakt. Kontraktet är för att om man inte uppfyller policyn har Kårstyrelsen
bestämt att genomföra konsekvenser och personen i fråga kan bli utesluten ur Örebro
Studentkår.

Bilaga 2

Bilaga 3
Corax och Teknat har infört overaller och de har haft sittningar och event med overall krav.
Sesam har gjort en enkät, som fortfarande går att svara på. Det har kommit in 72 svar med
jämn könsfördelning där 79,2% tyckte att vi ska införa overaller i Sesam, de flesta som är
negativa till införandet av overaller är äldre terminer (T4 och uppåt). Majoriteten tyckte att en
overall kan kosta runt 500kr. Färgen som flest röstade på var blå, många kommenterade att
en vit overall lätt kommer bli smutsig.
Poängterar återigen att overaller inte kommer att användas under introduktionen utan på
aktiviteter utöver introduktionen. I overallpolicyn som Kårstyreslen har skrivit och som ska
röstas igenom, står det att det inte får vara krav på overall när det är sådana evenemang
utan studenter ska kunna delta utan overall också.

Det finns en risk att de äldre terminerna inte kommer köpa en overall, eftersom de inte har
så lång tid kvar på sin utbildning. Det kommer ändå kunna delta på dessa evenemang,
eftersom policyn säger att man inte får ha krav på overaller.
Många på mötet tycker detta är en bra och rolig idé. Det frågas om overallerna kommer
köpas in från samma företag som hoodiesen och om de kommer gå att köpa på samma
hemsida. Detta har styrelsen inte hunnit kollat upp än, eftersom det fortfarande är i ett tidigt
skede. Vi har ett provexemplar på overall som kommer hänga framme under loungtider om
någon är intresserad av hur den kan se ut.
En fråga angående processtiden för att införa overaller uppkommer. Processtiden
uppskattas till några månader, då Corax började i höstas med detta och redan har overaller.
Om det röstas in på nästa möte att Sesam ska införa overaller kan de finnas redan till
höstterminen.

